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มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่ไดรับรางวัลพระราชทานหนวยงานดีเดนของชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และมหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียวของโลกที่เปนแชมปโลกหุนยนตกูภัยมากที่สุด

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอโดยวิธีพิเศษ ปการศึกษา 2566
 มีความรูความสามารถพิเศษทางดานกีฬา
 มีความรูความสามารถพิเศษทางดานศิลปวัฒนธรรม
**เฉพาะผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ใหสอบถามสาขาวิชาที่เปดรับ
กอนทําการสมัคร

มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตามเกณฑที่กําหนด

คํานํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยคือ “พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ”และมี ปณิ ธานมุ งมั่ นที่ จะพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย ให มี ความเป นเลิ ศทางวิ ชาการด าน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรค
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแหงเดียว ที่จัดการศึกษา
ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จนถึง
ระดับปริญญาเอก และดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในระดับตางๆ โดยกระบวนการของมหาวิทยาลัยเอง
มาตั้งแตป พ.ศ. 2502 ตราบจนถึงปจจุบัน
การเปด รับ สมัค รสอบคัด เลื อกเขาศึ กษาในมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป นการเป ดรับนั กศึก ษาเพื่อเขาศึกษาใน
โครงการรับนักศึกษาผูที่มีความสามารถดีเดนทางดานกีฬาหรือดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลในการสงเสริมสนับสนุนการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม อันเปนหลักการพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประชากรของชาติ
ใหมีคุณภาพดานบุคลิกภาพ
คณะกรรมการดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2566
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1. ขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
1.1 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
รายการ
1. Download ระเบียบการรับสมัครและสมัคร
ทางอินเทอรเน็ต
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบทักษะและ
สถานที่สอบ
3. กําหนดการสอบทักษะดานกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
4. ประกาศผลสอบทักษะดานกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
5. สอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ
6. ประกาศผลสอบคัดเลือก

กําหนดการ
10 ตุลาคม 2565
ถึงวันที่
20 มกราคม 2566
27 มกราคม 2566

สถานที่ดําเนินการ
ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

4 กุมภาพันธ 2566 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
เวลา 09.00 น. เปนตนไป
10 กุมภาพันธ 2566 ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
18 กุมภาพันธ 2566

ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

23 กุมภาพันธ 2566

ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

7. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
(เฉพาะผูสมัครระดับปริญญาตรี 4-5 ป)
8. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ที่มีสิทธิ์เขาศึกษา

4 - 5 พฤษภาคม 2566 https://student.mytcas.com

9. ชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา

ปวช. และ ปริญญาตรี https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis
ตอเนื่อง/เทียบโอน /student/studentlogin.aspx
25 เม.ย. - 5 พ.ค.2566
ปริญญาตรี 4/5 ป
วันที่
11 - 20 พ.ค.2566
รอดูประกาศ
รอดูประกาศ

10. รายงานตัว ปฐมนิเทศ สวนของกองกิจการ
นักศึกษา
หมายเหตุ

9 พฤษภาคม 2566

ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ผูสอบคัดเลือกได หากไมมาดําเนินการใดๆ ตามวันที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์
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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566

1.2 คาสมัครสอบ และการเลือกสาขา/สาขาวิชา
ระดับที่สมัคร
เขาศึกษา
1. หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เตรียมวิศวกรรมศาสตร
ไทย - เยอรมัน
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท

คาสมัครสอบ (บาท) และการเลือกสาขา/สาขาวิชา
1. คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เปนเงิน 300 บาท และอันดับถัดไป
สาขาละ 100 บาท
2. เลือกสาขาที่ตองการจะเขาศึกษาไดสูงสุด 3 อันดับ โดยสาขาที่เลือกสมัครตองไมซ้ํากัน

1. คาสมัครสอบเริ่มตนสําหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไป
สาขาวิชาละ 100 บาท
2. เลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาไดสูงสุด 3 อันดับ โดยสาขาที่เลือกสมัครตองไมซ้ํากัน
1. คาสมัครสอบ 500 บาท
2. เลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาได 1 อันดับ
** เมื่อชําระเงินคาสมัครแลว ผูสมัครจะขอเงินคาสมัครคืนไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

1.3 วันและเวลาเรียนแตละหลักสูตร
ระดับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียม
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน
ระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป (-R)
ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 3 ป (-T)

วันและเวลาเรียนแตละหลักสูตร
เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น.

เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น.
เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น.
เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น. และ
วันเสาร เวลา 8.00 - 16.00 น.
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น.
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (-R)
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป (-T)
หมายเหตุ

เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 - 16.00 น.
เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น. และ
วันเสาร เวลา 8.00 - 16.00 น.
วันและเวลาเรียนของแตละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด
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1.4 คาใชจายตอภาคการศึกษา (ทุกคณะ)
ระดับการศึกษา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียม
วิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน
2. ปริญญาตรี
2.1 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี/ วิทยาเขตระยอง
เฉพาะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย/
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
2.2 มจพ. กรุงเทพฯ
2.2.1 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
2.2.1.1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรมเซรามิกส/
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบ
ภายในและพัฒนาธุรกิจ
2.2.1.2 สาขาวิชาออกแบบภายใน/
สาขาวิชาศิลปประยุกตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ/
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
2.2.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2.2.3 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
2.2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตรและนวัตกรรม/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหาร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ/สาขาวิชาฟสิกส
อุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโคร
อิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาฟสิกส
วิศวกรรม/สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีความมั่นคง
2.2.3.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร/
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม/
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต/
สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร/สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต/สาขาวิชาสถิตธิ ุรกิจ
และการประกันภัย/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะห
เชิงสถิติ

คาบํารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ)
โครงการปกติ/
โครงการสมทบ
โครงการ สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
โครงการเสริมทักษะ พิเศษ/โครงการเสริม
พิเศษ
นานาชาติ(น)
ภาษาอังกฤษ (ส)* ทักษะภาษาอังกฤษ (English
สมทบพิเศษ (สท)* Program)
18,000
19,000

55,000.29,000

25,000 (ส)

22,000 (ส)

28,000 (ส)

19,000
25,000 (ส)
19,000
19,000 (ส)

45,000
29,000 (สท)

25,000 (ส)

30,000 (สท)
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ระดับการศึกษา
2.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร
2.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ซอมบํารุงอากาศยาน
2.2.5.2 สาขาวิชาอื่น ๆ
2.2.6 วิทยาลัยนานาชาติ
2.2.7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คาบํารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ)
โครงการปกติ/
โครงการสมทบ
โครงการ สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
โครงการเสริมทักษะ พิเศษ/โครงการเสริม
พิเศษ
นานาชาติ(น)
ภาษาอังกฤษ (ส)* ทักษะภาษาอังกฤษ (English
สมทบพิเศษ (สท)* Program)
19,000
25,000 (ส)

30,000 (สท)

60,000 (อ) (น)

19,000
25,000 (ส)
25,000 (ส)
27,000 (ส)
(หลักสูตรเทียบโอน)

60,000 (น)

2.2.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
45,000 (น)
ดิจิทัล
หมายเหตุ 1. *(ส) หลักสูตรปกติระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
2. **(สท) หลักสูตรสมทบพิเศษระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
3. อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
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1.5 ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน
ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร
ผานระบบการรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร
ผูสมัครอาจเสียสิทธิในการสมัคร

 หากผูส มัครไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชําระเงินคาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการ
สมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม ทําตาม
ขอ  -  อีกครั้ง กรณีสนิ้ สุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะเรียกรองสิทธิใดๆ จาก
มหาวิทยาลัยไมได
 ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชําระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมกี ารคืนเงิน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณี ที่ ต องการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิ ชา/อั นดั บการเลื อก สามารถกระทํ าได ในช วงเวลาของกํ าหนดการรั บสมั คร
ซึ่งผูสมัครตองทําการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัครเดิม
ทําตามขอ  -  อีกครั้ง หากผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครแลว ตองชําระเงินคาสมัครใหม
ผูสมัครเกิดปญหา หรือขอขัดของในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627
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1.5 คุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา/ชนิดกีฬาที่เปดรับสมัคร
 คุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา
เปนผูมีความประพฤติดี มีอายุไมเกิน 25 ป (เกิดหลัง พ.ศ. 2540) และตองมีประวัติทางดานกีฬาในชวง
ป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. นักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ
2. กีฬาแหงชาติ/กีฬาเยาวชนแหงชาติ
3. กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
4. กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ/กีฬานักเรียนองคการบริหาร
สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
5. กีฬาชิงแชมปประเทศไทย ทีส่ มาคมกีฬาแหงประเทศ 6. กีฬาแหงชาติ/กีฬาเยาวชนแหงชาติระดับภาค
ไทยรับรอง
7. กีฬาที่จัดโดยชมรมกีฬา/องคกรตางๆ ที่สมาคมกีฬาแหง 8. กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเทศไทยรับรอง
แหงประเทศไทย
9. กีฬาอาชีวศึกษาแหงประเทศไทย
10. กีฬาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ที่มีทีมภายนอกมารวมแขงขัน
11. ผูสมัครระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง * ประวัติทางดานกีฬาขอ 5 - 10 ผูสมัครตองไดเหรียญรางวัล
ในขอ 1 - 3 หรือมีใบรับรองการอบรมหลักสูตรผูฝกสอน จากการแขงขัน
ที่สมาคมกีฬานั้นๆ รับรอง หรือกีฬาที่จัดการแขงขัน
* ประวัติทางดานกีฬาขอ 2 และขอ 4 – 7 ผูสมัครระดับ
อยางเปนระบบตามมาตรฐานสากลและมีนักกีฬาอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมหลักสูตรเตรียม
เขารวมแขงขันกัน โดยมีรายไดจากการแขงขันตามชนิด วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอง
ไดรับเหรียญรางวัลที่ 1 – 3 จากการแขงขัน
หรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“พระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556”
 ชนิดกีฬาที่เปดรับสมัคร
ที่
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.

กีฬา
กรีฑา
ครอสเวิรด
เซปกตะกรอ
เทควันโด
เทเบิลเทนนิส
บริดจ
เปตอง
ฟุตบอล
ฟนดาบ (ดาบสากล)
ยูโด
รักบี้ฟุตบอล
วอลเลยบอลชายหาด
วายน้ํา
ลีลาศ
ยูยิตสู

ประเภท
ชาย หญิง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ที่

กีฬา

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.

กอลฟ
คาราเตโด
ซอฟทบอล
เทนนิส
แบดมินตัน
บาสเกตบอล
ฟุตซอล
ฟนดาบ (ดาบไทย)
มวยสากลสมัครเลน
ยิงปน
เรือพาย
วอลเลยบอล
หมากกระดาน
E-Sports
มวยไทยสมัครเลน

ประเภท
ชาย หญิง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รับเฉพาะกีฬาประเภทบุคคล
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1.6 คุณสมบัติผูสมัครทางดานศิลปวัฒนธรรม/ชนิดศิลปวัฒนธรรม
 คุณสมบัติผูสมัครทางดานศิลปวัฒนธรรม
เปนผูมีความประพฤติดี และมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในชวงป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
2. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับอุดมศึกษา/มัธยมศึกษา
3. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลระดับจังหวัด/ภูมิภาค
4. ไดรับเกียรติบัตรหรือรางวัลจากสมาคม/หนวยงานวิชาชีพนั้นๆ
5. ไดรับรางวัลที่ 1 - 3 ที่จัดโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือโดยมีหนวยงาน
ภายนอกเขารวมแขงขัน
ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโทตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งในขอ 1 – 2
 ชนิดศิลปวัฒนธรรมที่เปดรับสมัคร
ที่

ศิลปวัฒนธรรมที่สมัคร

1. การแสดงนาฏศิลป (รําไทย)
3. นักรองเพลงสากล/ไทยสากล
5. นักดนตรีลูกทุง (กลอง)
7. นักดนตรีลูกทุง (แซกโซโฟน)
9. นักดนตรีลูกทุง (ทรอมโบน)
11. นักดนตรีลูกทุง (กีตาร)
13. นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส)
15. นักดนตรีไทย (ซอสามสาย)
17. นักดนตรีไทย (ซออู)
19. นักดนตรีไทย (ขิม)
21. นักดนตรีไทย (ขลุยเพียงออ)
23. นักดนตรีไทย (ระนาดทุม)
25. นักดนตรีไทย (ฆองวงเล็ก)
27 นักดนตรีไทย (ป)

ประเภท
ชาย หญิง
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

ที่
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

ศิลปวัฒนธรรมที่สมัคร
นักรองในวงดนตรีไทย
นักรองเพลงลูกทุง
นักดนตรี (คียบอรด)
นักดนตรีลูกทุงไทยสากล (ทรัมเปต)
นักดนตรีลูกทุง (เบส)
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง)
นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร)
นักดนตรีไทย (ซอดวง)
นักดนตรีไทย (จะเข)
นักดนตรีไทย (ขลุยหลิบ)
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)
นักดนตรีไทย (ฆองวงใหญ)
นักดนตรีไทย (เครื่องหนัง-กลอง)

ประเภท
ชาย หญิง
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

1.7 การทดสอบทักษะดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ผ ูที ม ีร ายชือ่ เข า รับ การทดสอบทัก ษะทางด า นกีฬ าและศิล ปวัฒ นธรรม จะต อ งปฏิบ ตั ิต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ที่จะประกาศใหทราบภายในวันท่ี 27 มกราคม 2566
1.8 การสอบสัมภาษณและสงผลตรวจสุขภาพ
ผูสมัครที่สอบผานการทดสอบทักษะทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรมจะตองเขารับการสอบสัมภาษณและสงผล
การตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลา และสถานที ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดไวทายประกาศผลสอบ โดยมีกําหนดการสอบ
สัมภาษณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2566 การสอบสัมภาษณไมมีคะแนน แตมีการพิจารณาความเหมาะสมในหลาย ๆ ดาน
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สําหรับผูสมัครสาขา/สาขาวิชา ดังนี้ ตองสงผลการตรวจตาบอดสีดวย
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ปริญญาตรี 4 ป/5 ป
• คณะวิทยาศาสตรประยุกต

• คณะวิศวกรรมศาสตร
• คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สาขา/สาขาวิชา
เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMI), วิทยาการคอมพิวเตอร (CS),
คณิตศาสตรประยุกต (MA), คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (MC),
เคมีอุตสาหกรรม (IC), วิศวกรรมชีวการแพทย (BME), เทคโนโลยีชีวภาพ (BT),
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส (MIEE)
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE), วิศวกรรมเครื่องมือวัดและ
อัตโนมัติ (InAE)

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (RAET),
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PnET) ทุกแขนงวิชา,
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (EnET) ทุกแขนงวิชา
ทุกสาขาวิชา

• คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ
• คณะคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากําลัง) (TE-Pow.)
วิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) (TE-Elec.)
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (TEE)
• คณะวิทยาศาสตร พลังงานและ ทุกสาขาวิชา
สิ่งแวดลอม
• คณะวิศวกรรมศาสตรและ
ทุกสาขาวิชา
เทคโนโลยี
3. ปริญญาตรีตอเนื่อง/เทียบโอน
• คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากําลัง) (TTE-Pow.),
วิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) (TTE-Elec.)
• คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InsE)

1.10 การประกาศผลสอบ
ผูสมัครสามารถทราบผลการสอบได โดยตรวสอบทางอินเทอรเน็ตที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
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ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

1.11 การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing – House สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป
ผูที่ผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวาจะ
ไดดําเนินการครบถวนดังนี้
กําหนดการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
เปนตนไป

การดําเนินการ
ผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS66 ของ ทปอ.
ที่เว็บไซต https://student.mytcas.com ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เปนตนไป
เขาระบบ https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น
 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น ภายในวันที่ 4 - 5
พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล การยื น ยั น สิ ท ธิ์
ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทาย
เปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ไดรับการเลือก
 หากไม ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ใ นช ว งเวลาดั ง กล า วจะถื อ ว า สละสิ ท ธิ์ ก ารเข า ศึ ก ษาต อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
ดูประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์เขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ผูที่ยืน ยันสิ ทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing – house แลว สมาคมที่ป ระชุมอธิการบดีแห งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดํ า เนิ น การนํ า รายชื่ อ ไปตั ด สิ ท ธิ์ ในการสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษา ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา (TCAS)
ปการศึกษา 2566 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาดําเนินการยกเลิก
รายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว
หากไมยืนยัน สิทธิ์หรือดําเนิ นการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการ
ผูมีความสามารถดีเดนดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะเรียกรองสิทธิ์
ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได
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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566

1.12 การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตอง
ไปรายงานตัว/ปฐมนิเทศ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา
และคาธรรมเนียมตางๆ มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม มีดังนี้
เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม
นําใบชําระเงินไปจายเงินทีธ่ นาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด
เขาสูระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม

นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารยที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด

สงมอบเอกสารขึ้นทะเบียนที่กลุมงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
เขาสูระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566

11

2. การรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน
ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ที่มีความสามารถดีเดนทางดานกีฬาหรือดานศิลปวัฒนธรรม เขาศึกษาตอ
ระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) หลั กสู ตรเตรี ยมวิ ศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมั น ฐานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
เรี ย นในเวลาราชการ ใช เวลาเรี ย น 3 ป ของโรงเรี ย นเตรี ย มวิ ศ วกรรมศาสตร ไทย-เยอรมั น จั ด การศึ ก ษาที่ มจพ.
กรุ ง เทพมหานคร ชื่ อ วุ ฒิ การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร “ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ดังนี้
2.1 สาขาที่เปดรับสมัคร
วิทยาลัย/วุฒิที่ไดรับ
รหัสสาขา
สาขา
1. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร 03001 เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาไทย
ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร 03002 เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E) โปรแกรมภาษาไทย
และเทคโนโลยี
03003 เตรียมวิศวกรรมโยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 6 คน จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 4 คน รวมจํานวนประกาศรับ 10 คน
หมายเหตุ
1. หลักสูตร ปวช. เรียนในเวลาราชการ ใชเวลาเรียน 3 ป
2. การเลือกสาขา ผูส มัครสามารถเลือกสาขาไดสูงสุด 3 สาขา
3. การสอบ ผูสมัครระดับ ปวช. ทุกสาขาตองสอบทักษะทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2566 ให
ตรวจสอบกําหนดการตาง ๆ จากประกาศของมหาวิทยาลัย
หลั กสู ต รเตรี ยมวิ ศ วกรรมศาสตร ไทย-เยอรมั น ฐานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โรงเรี ย นเตรี ย ม
วิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษา เพื่อ
เตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาล ไมใชเปนหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่เรียนฟรี ผูเขาเรียนจะตองเสียคาใชจายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ไมรับสอบเทียบ)
โดยมีคะแนนตามที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
1. โดยเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว ผู ที่ จ ะเข า ศึ ก ษาต อ จะต อ งมี ร ะดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย (GPA) เฉพาะชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 (ม.3) ไม ต่ํ า กว า 2.50 หรื อ มี ผ ลการเรี ย นรวมเฉลี่ ย ตลอดหลั ก สู ต ร ชั้ น ม.1 – ม.3
ไมต่ํากวา 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เทานั้น
2. กรณีผูสมัครคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 ตองมีคุณสมบัติดังนี้ ตองสอบผานการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
(ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิ ตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเมื่ อสอบผ านการเรี ยนในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 4 (ม.4) เน นกลุ มสาระการเรี ยนรู ทางด านคณิ ตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทานั้น
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การรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2.3 คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. จะตองเปนโสด เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมทุพพลภาพจนเปนอุปสรรคตอการเรียน
3. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีวัฒนธรรม สุภาพออนโยน สนใจในการเรียนและการฝกอาชีพอยางจริงจัง
ตองไมเคยเปนผูมีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดชื่อออกเพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และ
จะตองมีผูปกครองควบคุมความประพฤติทางบานที่เชื่อถือ และไววางใจได
4. ผูสมัครสอบที่สอบคัดเลือกไดจะตองไมมีชื่อเปนนักเรียน หรือนักศึกษาในสถาบันอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน และ
เวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
5. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
6. ไม เป น ผู ป ระพฤติ ผิ ดวิ นั ยนั กศึ กษาขั้ น ร ายแรงด วยการให พ น สภาพจากการเป น นั ก ศึ ก ษาในป การศึ กษา 2565
ดวยการ “ใหออก”
7. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
8. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุง และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
9. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
10. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอน
ทํ าการสมั ครสอบคั ดเลื อก จะถู กตั ดสิ ทธิ์ในการสอบคั ดเลื อกครั้งนั้ นๆ และแม จะได ข้ึนทะเบี ยนเป นนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
2.4 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร และคุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีคะแนนตามที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบและออกเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย
2.1. โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวผูที่จะเขาศึกษาตอจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 (ม.3) ไม ต่ํ ากวา 2.50 หรือมี ผลการเรียนรวมเฉลี่ ยตลอดหลั กสู ตร ชั้ น ม.1 – ม.3 ไม ต่ํ ากว า 2.50
โดยมหาวิ ทยาลั ยจะพิ จารณาผลการเรียนจากระเบี ยนแสดงผลการเรี ยนหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เทานั้น
2.2. กรณีผูสมัครคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 ตองมีคุณสมบัติดังนี้ ตองสอบผานการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
(ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิ ตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียน
สุดทายระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 (ม.4) เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเมื่ อสอบผ านการเรี ยนในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 4 (ม.4) เน นกลุ มสาระการเรี ยนรู ทางด านคณิ ตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไมต่ํากวา 2.50 เทานั้น
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมีชื่อเปนนิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไว
อยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
2.5 การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํ ารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ
ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอื่นๆ สําหรับการขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ
กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ์
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไดชําระไว จะตกเปนเงิน
รายได ของมหาวิ ทยาลั ย เว นแต กรณี ผู ผ านการคั ดเลื อกไม สํ าเร็ จการศึ กษาจากสถาบั นการศึ กษาเดิ ม ซึ่ งทํ าให ไม สามารถ
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไวเปนกรณีไป

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
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3. การรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ปริญญาตรี 5 ป

ปการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลัง
ศึก ษาอยูในภาคเรียนสุ ด ท ายระดั บ ปวช. หรือ ระดั บ ม.6 ที่ มี ค วามสามารถดี เด น ทางดานกี ฬ าหรือด านศิ ล ปวัฒ นธรรม
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป/ปริญญาตรี 5 ป ในคณะ/วิทยาลัย ดังนี้
• จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
• จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
• จัดการศึกษาที่ มจพ.ระยอง
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม และคณะบริหารธุรกิจ และ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
3.1 สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
▪ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมการผลิต (PE)*
01101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขางาน
ผลิตภัณฑยาง/อุตสาหกรรมยาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมเคมี (Ch.E)*
01103 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิศวกรรมเครื่องกล (ME)*
01105 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)*
01106 การเรียนรูท างดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิตหรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/สาขาโยธา (มจพ.)/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา (EE)*
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวิชา
01108 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมวัดคุมอัตโนมัติ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ
- แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
01109 การเรียนรูท างดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

หมายเหตุ

* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี 4 ปี /5 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (ตอ)

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
▪ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (CprE)*
01111 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไม
นอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/การตอเรือ/ชาง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/กลุม วิชาอื่นๆ
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา (CE)*

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)*
วิศวกรรมขนถายวัสดุ (MHE)*

วิศวกรรมโลจิสติกส (LE)*

วิศวกรรมวัสดุ (MATE)*

01112 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล (มจพ.)/สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(มจพ.)/กลุมวิชากอสราง
01113 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
01114 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล/
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานเมคคาทรอนิกส
01115 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส
01116 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ
การเรียนรูท างดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิตหรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/การกอสราง/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/
กลุมวิชาอื่นๆ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
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 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (ตอ)
รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
▪ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 01118 ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(ทุกสาขาวิชา)/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
▪ จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE)*
01119 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 26 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 13 คน รวมจํานวน 39 คน
หมายเหตุ

1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรครุศาสตรอตุ สาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
02102 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) *
คณิตศาสตร –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
หรื อ ปวช. ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม กลุ ม วิ ช าเครื่ อ งกล/ไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/การตอเรือ และกลุมวิชาอื่นๆ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต (TT) *
02103 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล กลุมวิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา (TE-Pow.) *
02105 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
และระบบควบคุม
หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/ อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมไฟฟา (TE-Elec.) *
02106 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ประเภท
โทรคมนาคม
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/พณิชยการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
02111 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (CED) *
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ ศิลป – คํานวณ/
ศิลป - ภาษา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาศิลปกรรม/พณิชยการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

หมายเหตุ

* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี 4 ปี /5 ปี

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
02101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –
วิศวกรรมเครื่องกล (TM) *
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา
02107 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลังและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ระบบควบคุม (TEE-Pow.)
ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
02108 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –
โทรคมนาคม (TEE-Elec.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) *
02109 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร –
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม กลุมวิชาการกอสราง
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 18 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 9 คน รวมจํานวน 27 คน
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

หมายเหตุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.

ระดับปริญญาตรี 4 ป
▪ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม…)
03101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
(TDET)*
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET)*
03102 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/สาขางานตอเรือ
โลหะ
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล
03103 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (MDET)(M)*
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกลหรือเทียบเทา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเครือ่ งกล
หมายเหตุ *หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
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จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)
รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.

ระดับปริญญาตรี 4 ป
▪ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม…)
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล
03113 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
(MDET)(D)*
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET)*
03104 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต/เครื่องกลอุตสาหกรรม/
เครื่องกลเรือ/เครื่องกลเกษตร/ตัวถังและสีรถยนต/จักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็กอเนกประสงค
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ
03105 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร
การปรับอากาศ (RAET)*
โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการ
เรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/การตอเรือ/กลุมวิชาอื่นๆ /กลุมวิชาชาง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (MtET)*
03106 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิตหรือ
เทียบเทา หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรม 03107 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
ยาง (PoET)*
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
หรือสาขางานตอเรือไฟเบอรกลาส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ/เคมีสิ่ง
ทอ
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
กําลัง *
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง
03108 สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทอุตสาหกรรม กลุม วิชา
(PnET - PE)*
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม
(PnET - CT)*

03119 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทอุตสาหกรรมกลุม วิชา
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี 4 ปี /5 ปี

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)
รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.

ระดับปริญญาตรี 4 ป
▪ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม…)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)]*
03109
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
03116 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทาง
ดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
[EnET(I)]*
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
03117 หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
[EnET(B)]*
03115 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/
กลุมวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/สาขาวิชาเครื่องกล
(มจพ.)/สาขาวิชาโยธา (มจพ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (ACET) 03118 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไม
นอยกวา 30 หนวยกิต * หรือปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม
วิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/ชางอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร
(* วุฒิ ม.6 เมื่อสอบคัดเลือกไดตองเรียนปรับพื้นฐานทางชาง)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
- แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต 03110 เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
(InET) (P)*
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไม
- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต
03120 นอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/การกอสราง
(InET) (M)*
03111 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทาง
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET)*
ดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
หรือปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชากอสราง หรือเทียบเทา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาโยธา
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร [EnET(C)]*

หมายเหตุ

1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป
▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(IPTM)*
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จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)
รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.

03112 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต/ศิลป
- คํานวณ (เรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต/วิทยาศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิตและภาษาตางประเทศไมนอยกวา 9 หนวย
กิต) หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ/ศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต/มัลติมีเดีย/
แอนิเมชั่น/กลุมพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 46 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 27 คน รวมจํานวน 73 คน

หมายเหตุ

1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

 คณะวิทยาศาสตรประยุกต

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณิตศาสตรประยุกต (MA)*
04101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/โยธา (มจพ.)
เคมีอุตสาหกรรม (IC)*
04102 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
เทคโนโลยีชีวภาพ (BT) *
04104 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ET)
04105 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
(จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
และบางสวนของรายวิชา)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) *
04106 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMI) *
- กลุมวิชาฟสิกสประยุกต
04107 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- กลุมวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
04108 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
- กลุมวิชาอุปกรณการแพทย
04109 – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี 4 ปี /5 ปี

 คณะวิทยาศาสตรประยุกต

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร (CS) **
04110 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ เทียบเทา
สถิติประยุกต (AS) ***
04112 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ เทียบเทา/
ศิลป - คํานวณ หรือเทียบเทา
สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) **
04113 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา/
ศิลป-คํานวณ หรือเทียบเทา
คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (MC) **
04114 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (มจพ.)/ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (มจพ.)/โยธา (มจพ.)
ฟสิกสวิศวกรรม (EPH)*
04117 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
- แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือเทียบเทา
- แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส
04118
วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
04119 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
(SDA) **
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
เทียบเทา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI)* 04121 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
เทียบเทา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมชีวการแพทย (BME) *
04115 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
(จั ดการเรี ยนการสอนเป นภาษาอั งกฤษบางรายวิ ชา
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
และบางสวนของรายวิชา)
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส (MIEE)*
04120 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 40 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 26 คน รวมจํานวน 66 คน
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

หมายเหตุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
2.* หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. ** หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
4. *** สาขาวิชาสถิติประยุกต (AS) อยูร ะหวางการปรับปรุงหลักสูตร และเปลีย่ นชื่อหลักสูตรเปน สาขาวิชาสถิติประยุกตสําหรับ
วิทยาการวิเคราะหธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI) อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (FSM)
05101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชา
อื่นๆที่เกี่ยวของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
05102 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
(IPD)
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชา
อื่นๆที่เกี่ยวของ
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN)* 05103 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดาน
คณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
หรือ ปวช. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 22 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 21 คน รวมจํานวน 43 คน
หมายเหตุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
2. หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป
▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงาน
กอสราง (CA)*

รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.

06101 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชา
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี/การตลาด/
คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานชาง
อุตสาหกรรม)
06104 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานชาง
อุตสาหกรรม)

▪ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 06106 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอย
กวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชา
เครื่องกล/ ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร
▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) **
06102 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิต/ศิลป - คํานวณ หรือเทียบเทา หรือปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี 4 ปี /5 ปี

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (ตอ)
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป
▪ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)

วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) **
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

จํานวนประกาศรับดานกีฬา 12 คน

รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.

06103 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระ
การเรียนรูท างดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30
หนวยกิต/ศิลป - คํานวณ หรือเทียบเทา
หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร ประเภทวิชาเกษตรกรรม
06105 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอย
กวา 30 หนวยกิต หรือ
ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานชางอุตสาหกรรม)
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 30 คน

รวมจํานวน 42 คน

หมายเหตุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
3. ** สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ออกแบบภายใน (Int.D)*
11101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระ
การเรียนรูทางดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
30 หนวยกิต/ศิลป – คํานวณ/ศิลป – ภาษา
ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส (Ci.D)** 11102 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู หรือ ปวช. ทุกประเภทวิชา
ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ
11103 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู
(Aap.D)*
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
การจัดการงานออกแบบภายในและ
11105 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู
พัฒนาธุรกิจ (IDMB.)**
ระดับปริญญาตรี 5 ป หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
สถาปตยกรรม (Arch.)*
11104 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทาง
ดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 10 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 6 คน รวมจํานวน 16 คน
หมายเหตุ

* อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
** อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
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จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ (EAet)
ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
12101 เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
12102 สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชา
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต (MAet)
- แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
12103 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
- แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต
12104 เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชาเครื่องกล/การตอเรือ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)
12105 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
(MPet)
- แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร
12106 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชา
เครื่องกล/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร/กลุมวิชาอื่นๆ
- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ
12107 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/สาขางานตอเรือโลหะ/ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส (ILet) 12108 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเมื่อจบการศึกษาแลวตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต หรือปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชา
เครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/สาขาวิชาโยธา (มจพ.)/สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดานชางอุตสาหกรรม)
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 10 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 5 คน รวมจํานวน 15 คน
หมายเหตุ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

24

การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี 4 ปี /5 ปี

 คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
13101 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(ICPE)
13102 ม.6 ตองผานการเรียนรายวิชาในกลุม สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
13103 ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูทางดาน คณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/
วิทยาการขอมูลและการคํานวณเชิงธุรกิจและ
วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร/ศิลป-คํานวณ
อุตสาหกรรม (DSCBI)
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 6 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 6 คน รวมจํานวน 12 คน
หมายเหตุ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

 คณะบริหารธุรกิจ

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
14101 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู
คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom)
14102
การบัญชี (BAcc)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส
14103
(BIBLA)
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 10 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 10 คน

รวมจํานวน 20 คน

หมายเหตุ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ม.6
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
16101 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย (BBR)
16102 ม.6 ทุกลุมสาระการเรียนรู
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
(BMS)
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 6 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 4 คน
หมายเหตุ

รวมจํานวน 10 คน

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (BBR) สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ (BMS) จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหวางเรียนไมนอยกวารอยละ 20
ของจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร คาบํารุงการศึกษา 25,000 บาท
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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
รหัส
สาขาวิชา

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช.

ระดับปริญญาตรี 4 ป
▪ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม (TH)* 17101 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ/คหกรรม/
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBT)*
17102 ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 10 คน

จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 10 คน

รวมจํานวน 20 คน

หมายเหตุ * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร เก็บเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

หมายเหตุ
1. ใหผูสมัครตรวจสอบวุฒิผูสมัครจากตารางสรุปวุฒิผูสมัคร วาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดได
2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่สอบคัดเลือกไดตองเรียนวิชาปรับพื้นวิชาสามัญกอนเปด
ภาคเรียนที่ 1 ทุกคน
3. การเลือกสาขาวิชา ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดสูงสุด 3 สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหเขา
ศึกษาในสาขาวิชาอื่น กรณีที่ผูสมัครไมสามารถเขาศึกษาตามสาขาวิชาที่เลือกได ในวันสอบสัมภาษณ
4. การสอบ ผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป ทุกสาขาวิชาตองสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศใหทราบในวันที่ 27 มกราคม 2566
3.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป/ปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทาย
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
นอกจากนี้ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตภาคแรกจนถึงภาคตนของชั้น ม.6/ ปวช. 3 ไมนอยกวา 2.25
กรณี ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว ต อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมไม น อ ยกว า 2.25 และผู ที่ ส มั ค รเข าศึ ก ษาสาขาวิ ช าในคณะ
สถาปตยกรรมและการออกแบบ ตองมีแฟมสะสมผลงานทางดานศิลปะหรือการออกแบบ
กรณี ผูสมัครที่เปนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ ซึ่งสมาคมกีฬ าแหงประเทศไทยรับรอง หรือเปนนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬาแหงชาติ/เยาวชนแหงชาติ ไดอันดับ 1 - 3 จะไดรับการยกเวนไมใชบังคับเกณฑระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
3.3 คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เป น ผู มี ค วามประพฤติ ดี เรี ย บร อ ย แต งกายสุ ภ าพ และรั บ รองต อ มหาวิ ท ยาลั ย ว า จะปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565
ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา
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8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1 - 9 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัด
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และไมไดเปลี่ยน
สถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
3.4 การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing – House สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป
ผูที่ผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวา
จะไดดําเนินการครบถวนดังนี้
กําหนดการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
เปนตนไป

การดําเนินการ
ผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป ทุกคนตองลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ของ ทปอ.
ที่เว็บไซต https://student.mytcas.com ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เปนตนไป
เขาระบบ https://student.mytcas.com เพื่อ ยืน ยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทานั้น
 ผู ผ า นการคั ด เลื อ กสามารถยื น ยั น สิ ท ธิ์ ได เพี ย ง 1 แห งเท า นั้ น ภายในวั น ที่ 4-5
พฤษภาคม 2566โดยสามารถดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล การยื น ยั น สิ ท ธิ์
ไดไมเกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชครั้งสุดทาย
เปนคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ไดรับการเลือก
 หากไม ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ใ นช ว งเวลาดั ง กล า วจะถื อ ว า สละสิ ท ธิ์ ก ารเข า ศึ ก ษาต อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
ดูประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์เขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ผูท่ียืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing – house แลว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) จะดํ าเนิ น การนํ ารายชื่ อ ไปตั ด สิ ท ธิ์ในการสมั ค รเข ารับ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษา (TCAS)
ปการศึกษา 2566 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาดําเนินการ
ยกเลิกรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว
หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการ
ผูมีความสามารถดีเดนดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และจะเรียกรอง
สิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได
3.5 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร และคุณสมบัติผูสมัครทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
2. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดกําหนดในแตละ
สาขาวิชา
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมีชื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวันและเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
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หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวอยูกอน
ทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
3.6 การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลาที่
มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศให ดํ า เนิ น การและต อ งนํ าหลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น พร อ มหลั ก ฐานอื่ น ๆ สํ า หรั บ การขึ้ น ทะเบี ย น
เปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ
กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ์
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไดชําระไว จะตกเปนเงิน
รายได ของมหาวิ ทยาลั ย เว นแตกรณี ผูผ านการคั ดเลือกไม สําเร็จการศึกษาจากสถาบั นการศึ กษาเดิม ซึ่ งทํ าให ไมสามารถ
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไวเปนกรณีไป
ผูสมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาใด
ไดที่ http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck.aspx
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี /ปริ ญญาตรี เทียบโอน 2 - 3 ปี

4. การรับสมัครระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 - 3 ป/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป
ปการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนสุดทาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีความสามารถดีเดนทางดานกีฬาหรือทางดานศิลปวัฒนธรรม
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 2 - 3 ป และปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป ในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดังนี้
4.1 สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร
 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE-R)
01301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 2 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 1 คน รวมจํานวน 3 คน
หมายเหตุ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (TCT - R)*
02301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร/อนุปริญญาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา
- แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟากําลังและ
02303
ระบบควบคุม (TTE-Pow.-R)*
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
02305
โทรคมนาคม (TTE-Elec.-R )*
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R)*
02311 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 11 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 8 คน รวมจํานวน 19 คน
หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
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จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 2 - 3 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT - R)*
03301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT - T) *
03302
เทคโนโลยีเครื่องกล *
- ออกแบบเครื่องกล (MDT - T)*
03304 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/อนุปริญญาทางชาง
- ออกแบบแมพิมพ (TDT - T) **
03305 อุตสาหกรรม
- ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน (AcT-T)
03328 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ชางอุตสาหกรรม/
แมพิมพ/ สาขาวิชาชางอากาศยาน
เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PNT - R)* 03310 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส หรือ
เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PNT - T)* 03311 อนุปริญญาทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผูสมัครตองมีพื้นฐาน ปวช.
ดานไฟฟา หรือ อิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส*
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT - R)*
03312 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
- โทรคมนาคม (ETT-R)*
03314
- คอมพิวเตอร (ECT – R)*
03316 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT – R)*
03320 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง*
- เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต
03308 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร /ประเภทวิชา
(AmT-R)*
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
- เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R)*
03306 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร /ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ
03318 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล
(TDET - 2R)*
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี /ปริ ญญาตรี เทียบโอน 2 - 3 ปี

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร (ตอ)

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล*
03321 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิค
- แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล (MDET(M)-2R*
เครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชางยนต
สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม, สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขางาน
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล, สาขาวิชา
เขียนแบบเครื่องกล สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักรกล
03322 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ อนุปริญญา สาขาวิชา
(MDET(D)-2R*
ทางชางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
03323 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ผูสมัครตองมี
(PNET) (PE) – RS*
พื้นฐาน ปวช. ดานไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ
03325
การปรับอากาศ (RAET-2R)*
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับ 03327
อากาศ (RAET-2T)*
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-2R)*
03326 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/ สาขางานยานยนต/
เครื่องกลอุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครื่องกลเกษตร/ ตัวถังและสี
รถยนต/ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง/ สาขางานเครื่องมือกล/
ซอมบํารุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล/ ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
เกษตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส*
- แขนงวิชาโทรคมนาคม (EnET(T) – 2R)
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน
(EnET(B) – 2R)
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 36 คน

03329 ประเภทวิชากลุมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาการบํารุงรักษา เครื่องสือ่ สารการบิน สาขาวิชาอิเล็ก
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส และหุนยนต
03330 ประเภทวิชากลุมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการบํารุงรักษา เครื่องสื่อสารการ
บิน สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิสอุตสาหกรรม
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 21 คน รวมจํานวนรับ 57 คน

หมายเหตุ 1. เปนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอ ยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
2. ชื่อยอสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - R เปนหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป/หลักสูตรเทียบโอน 3 ป เรียนวันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. -T เปนหลักสูตร
ตอเนือ่ ง/เทียบโอน 3 ป เรียนวันจันทร - ศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น. วันเสาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
ทั้งนี้ วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
 คณะวิทยาศาสตรประยุกต
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จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMIs-R)* 04302 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส
- กลุมวิชาอุปกรณการแพทย
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 2 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 1 คน รวมจํานวน 3 คน

หมายเหตุ เปนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
อัตราคาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI - R)
06301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส/ กลุมวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาชางยนต ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขาวิชาการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุปริญญาทางไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร/วิทยาศาสตรการแพทย
การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R)
06303 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/กอสราง/
เคมีอุตสาหกรรม/กลุมวิชาอื่นๆ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET-R)
06304 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมวิชาเครื่องกล/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/เคมี
อุตสาหกรรม อนุปริญญาทางชางอุตสาหกรรม/ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INET)*
06305 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม กลุมวิชา ไฟฟา/อิเล็กทรอกนิกส หรือสาชาอื่น
ที่เกี่ยวของ (สาขาวิชาและสาขางานทีเ่ ปดรับตรวจสอบไดจาก ระบบการรับ
สมัคร)
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
06306 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม อนุปริญญาทางชางอุตสาหกรรม/
(MMT-R)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปครึง่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงาน
06302
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุม วิชาการกอสราง/อนุปริญญาทางชางกอสราง
กอสราง (CDM-R)*
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 12 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 27 คน รวมจํานวน 39 คน
หมายเหตุ 1. โครงการปกติ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอืน่ ๆ
2. *จัดการเรียนการสอนโดยใช ภาษาอังกฤษไมนอ ยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราคาบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี /ปริ ญญาตรี เทียบโอน 2 - 3 ปี



คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา
รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
16301 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ประเภทวิชา
(BMSs-R)
ศิลปกรรม/ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/ประเภทวิชาคหกรรม/ประเภทวิชาประมง
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
16302 สาขางานอุตสาหกรรมสัตวน้ํา/ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง
(BMSx-R)
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย
16304 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/ประเภทวิชา
ศิลปกรรม/ประเภทวิชาเกษตรกรรม/ประเภทวิชาเทคโนโลยี
(BBRs-R)
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย
16305 สารสนเทศและการสื่อสาร/ประเภทวิชาคหกรรม/ประเภทวิชาประมง
สาขางานอุตสาหกรรมสัตวน้ํา/ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(BBRx-R)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 4 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 2 คน รวมจํานวนรับ 6 คน
หมายเหตุ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ

 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

วุฒิที่ไดรับ/สาขาวิชา

รหัส
วุฒิผูสมัคร ปวส.
สาขาวิชา
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBTT - R) 17301 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง/การจัดการธุรกิจ
ของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นบาน
การจัดการทองเที่ยวและโรงแรม (THT-R)
17302 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว หรืออนุปริญญาทางคอมพิวเตอร (สายพาณิชยการ)
จํานวนประกาศรับดานกีฬา 10 คน
จํานวนประกาศรับดานศิลปวัฒนธรรม 10 คน รวมจํานวน 20 คน
หมายเหตุ อัตราคาบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ๆ

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566
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หมายเหตุ
1. ใหผูสมัครตรวจสอบวุฒิผูสมัครวาสามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาใดไดที่เว็บไซต
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ GradCondCheck.aspx
2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา ผูที่สอบขอเขียนได บางคนอาจตองลงทะเบียนเรียน
วิชาพื้นฐานตามที่กรรมการประจําสาขาวิชากําหนด ในภาคฤดูรอนประมาณ 5 - 6 สัปดาห จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนตามภาคการ เรียนปกติได ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกรรมการสาขาวิชานั้น
3. การเลือกสาขาวิชา ผูส มัครสามารถเลือกสาขาวิชาไดสูงสุด 3 สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหเขา
ศึกษาในสาขาวิชาอื่น กรณีที่ผสู มัครไมสามารถเขาศึกษาตามสาขาวิชาที่เลือกได ในวันสอบสัมภาษณ
4. การสอบ ผูสมัครระดับปริญญาตรี 2 - 3 ป/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป ทุกสาขาวิชาตองสอบทักษะกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศใหทราบในวันที่ 27 มกราคม 2566
5. วันและเวลาเรียน
(R) โครงการปกติ เปนหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป/เทีบโอน 2 ป/2 ปครึ่ง/3 ป เรียนวันจันทร - ศุกร
เวลา 08.00 - 16.00 น.
(รวมปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป )
(T) โครงการปกติ เปนหลักสูตรตอเนื่อง/เทียบโอน 3 ป เรียนวันจันทร - ศุกร เวลา 17.00 – 21.00 น. วันเสาร
เวลา 08.00 - 16.00 น.
เฉพาะปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (R) ใชเวลาเรียน 3 ป
เรียนวันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. และ (T) ใชเวลาเรียน 3 ป เรียนวันจันทร - ศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น.
วันเสาร เวลา 8.00 - 16.00 น.
* ทั้งนี้วันและเวลาเรียนบางหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
4.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร
ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 2 - 3 ป/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป ตองสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนสุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดในแตละสาขาวิชา
นอกจากนี้ผูสมัครตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตภาคแรกจนถึงภาคตนของปสุดทายของหลักสูตร ไมนอยกวา
2.25 กรณีที่สําเร็จการศึกษาแลว ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.25
กรณี ผูสมัครที่เปนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ ซึ่งสมาคมกีฬ าแหงประเทศไทยรับรอง หรือเปนนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬาแหงชาติ/เยาวชนแหงชาติ ไดอันดับ 1 – 3 จะไดรับการยกเวนไมใชบังคับเกณฑระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ผูสมัครตองตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองวาสามารถสมัครเขาศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาใด
ที่เว็บไซต http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck.aspx
4.3 คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร
1. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นสูงอื่นๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
4. ไมเปนผูเ คยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565
ดวยการ “ใหออก”
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
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การรับสมัครระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี /ปริ ญญาตรี เทียบโอน 2 - 3 ปี

8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1 - 9 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัด
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และไมไดเปลี่ยน
สถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
4.4 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1. มีคุณสมบัตคิ รบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร และคุณสมบัตผิ ูสมัครทางดานกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
ผูที่สอบคัดเลือกไดจะตองไมมีชื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวันและ
เวลาราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมีชื่อเปนนิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไว
อยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ทันที
4.5 การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผูผานการคัดเลือกตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตาม
วัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระเงินพรอมหลักฐานอื่นๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบและปฏิบัติ
กรณีผูผานการคัดเลือกไมมาทําการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือประสงคจะสละสิทธิ์
ไมเขาศึกษา เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไดชําระไว จะตกเปนเงิน
รายได ของมหาวิ ทยาลั ย เว นแตกรณี ผูผ านการคั ดเลือกไม สําเร็จการศึกษาจากสถาบั นการศึ กษาเดิม ซึ่ งทํ าให ไมสามารถ
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไวเปนกรณีไป
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ข้อมูลทัว่ ไป

5. ขอมูลทั่วไป
5.1 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 สัญลักษณ
ตราประจํามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหอัญเชิญ "พระมหามงกุฏ" ซึ่งเปนพระบรมราชลัญจกร ประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ใหเปนตราประจํามหาวิทยาลัย
สีประจํามหาวิทยาลัย "สีแดงหมากสุก" เปนสีประจําพระองคในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมา เปนสีประจํามหาวิทยาลัย
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย "ตนประดูแดง" เปนไมเนื้อแข็งที่มีความแข็งแกรงซึ่งแสดงถึงความแข็งแกรง
ของมหาวิทยาลัย ดอกมีสีแดงเขมเหมือนหมากสุก ซึ่งตรงกับสีประจํามหาวิทยาลัย และจะออกดอก
ในชวงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ ของทุกป
 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ เอกลักษณ
ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปณิธาน
มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
อัตลักษณ บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน
เอกลักษณ มจพ. คือมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคประดิษฐกรรมสูนวัตกรรม
 วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ โดยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน”
 วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2507
โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือไดรับการยกฐานะขึ้นเปน “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ”
 ป พ.ศ. 2514
วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ไดรวมกับวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม นนทบุรี โดยไดรับพระราชทาน
นามจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา” โดยมีวิทยาลัยทั้งสามแหงเปนวิทยาเขต ซึ่ง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือใชชื่อวา “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ”
 วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาแยกออกเปนสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ไดแก
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาผูม้ ีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2566

 ป พ.ศ. 2538
สถาบันไดขยายการศึกษาไปยังสวนภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี ในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ปราจีนบุรี
 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ไดรับการจัดตั้งเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ
 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กับจังหวัดระยอง
 ปจจุบัน
จัดการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหนวยงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาตางๆ คือ
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรประยุกต
- คณะศิลปศาสตรประยุกต
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
- คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
- บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
- คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
- คณะบริหารธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางที่ดําเนินการบริหารจัดการ และประสานความรวมมือจาก
ภาควิชาและคณะ/วิทยาลัย ตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ตลอดระยะเวลา 63 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ
ออกไปรับใชสังคมเปนจํานวนมากตามที่ไดต้ังปณิธานไววา มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรค
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดนําเอา
ปรัชญาและวิธีการของเยอรมันที่มุงเนนการปฏิบัติและสามารถกระทําจริงได เปนตนแบบและพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพแวดลอมของประเทศ โดยไดเริ่มตนผลิตชางฝมือยุคใหมที่ทันสมัยของประเทศ พัฒนาชางที่มีความรู ทักษะ และ
ประสบการณจริงที่ทํางานไดอยางจริงจัง จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาผูที่จบจากมหาวิทยาลัยแหงนี้สามารถทํางานได แกไข
ปญหาไดดีและมีฝมือ แมวาในปจจุบันจะมีการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศทําให
ความตองการแรงงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงปญหานี้มาโดยตลอด จึงมี
เปาหมายที่จะสนองตอบความตองการกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และจําเปนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันจะเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเปนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาใหกวางขวางมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงไดรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สมาคมวิชาชีพ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม วิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวศึกษาตางๆ ใน
การจัด Cooperative Education และ Training ทั้ งนี้เพื่ อเปนการขยายฐานการพั ฒนากําลังคนในการพั ฒนาอุตสาหกรรม
ตลอดจนเพื่อเปนการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติความเชี่ยวชาญ และชํานาญการที่จะเปน
ผูสรางเทคโนโลยีใหแกประเทศ

ข้อมูลทัว่ ไป
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5.3 ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดตระหนักและใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา เพื่อ
สงเสริม/สนับสนุนใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเปนการเปด
โอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติในอนาคต ซึ่งกองกิจการนักศึกษา โดยงานสวัสดิการนักศึกษา เปนหนวยงานกลางใน
การทําหนาที่ประสานงาน ในการดําเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแกนักศึกษา มีทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ
จัดสรรภายในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และทุนการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้
1. ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.1 ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (ประเภทยกเวนคาหนวยกิต)
1.2 ทุนอุดหนุนวิชาการ (โครงการสมทบพิเศษ)
1.3 ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (โครงการปกติ) มี 4 ประเภท คือ
1.3.1 ทุนเรียนดี
1.3.2 ทุนขาดแคลน
1.3.3 ทุนผูมีความสามารถดีเดน (อาทิ ดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม)
1.3.4 ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการกําหนด
1.4 ทุนชวยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา กรณีตาง ๆ
2. ทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษาสวนหนึ่งจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกป ทั้งที่เปนทุนการศึกษาตอเนื่องและทุนการศึกษาที่เพิ่มใหมในแตละปการศึกษา ซึ่งแหลงทุนใหญมาจาก 2 แหลงทุน คือ
2.1 มูลนิธิ บริษัท กองทุนฯ ตางๆ ศิษยเกา และผูมีจิตศรัทธาที่ประสงคจะสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ตามคุณสมบัติที่แตกตางกันไปของแตละประเภททุน ในแตละปการศึกษามี มูลนิธิ บริษัท กองทุนตางๆ
ศิษยเกา และผูมีจิตศรัทธา ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 44 แหลงทุน มูลคา
ทุนการศึกษาประมาณ 2,252,00.00 บาท
2.2 หนวยงานของรัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรทุนตามนโยบายของรัฐ ในโครงการตางๆ
เชน ทุนการศึกษาเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (เริ่มปการศึกษา 2550) ทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี (เริ่มปการศึกษา 2550) ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห (ทุนตอเนื่อง) เปนตน
3. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ที่ประสงคจะขอรับเงินทุนการศึกษาประเภทที่ตองชําระคืนใน “กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา” ลักษณะที่ 1 (กย
ศ.เดิม) โดยในแต ละปการศึกษา กยศ. จะมี เกณฑ ประชาสัม พัน ธถึ งคุณ สมบั ติของผู กูยืมฯ ให ทราบเป นขอ มูลประกอบ
นักศึกษาที่ประสงคจะกูยืมเงินกองทุนฯ ดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกสผานทาง www.e-studentloan.or.th รวมทั้ง
รับทราบความเคลื่อนไหวหรือขาวประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) การดําเนินการใหกูยืมเงิน ดําเนินการภายใต พ.ร.บ. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
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ข้อมูลทัว่ ไป
สอบถามขอมูลโดยตรง เรื่อง การจัดบริการตางๆ การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดานทุนการศึกษาภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่
 มจพ. กรุงเทพมหานคร กลุมงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา (ชั้น 4 อาคาร 40 ป มจพ.)
โทร. 02 -5552000 ตอ 1150 โทรสาร 02-5552162
เวลาทําการ วันจันทร ถึงวันศุกร 08.30 - 16.00 น. และวันเสาร 09.00 - 16.00 น.
 มจพ. ปราจีนบุรี (กลุมงานกิจการนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร)
โทร. 0-3721-7337 ตอ 7310, 7322 เวลาทําการ วันจันทร ถึงวันศุกร 08.30 - 16.00 น.
และวันเสาร 09.00 - 16.00 น.
 มจพ. ระยอง (อาคารเรียนรวม ชั้น 3 หอง 3 - 10)
โทร. 0-3862-7028 หรือ 0-3862-7000 เวลาทําการ วันจันทร ถึงวันศุกร 08.30 - 16.00 น.
และวันเสาร 09.00 - 16.00 น.
5.4 อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม
ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ
ผูสอบคัดเลือกได เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ใหมหาวิทยาลัยในวันที่กําหนดไวทายประกาศ

ลําดับที่

รายการ

1.
2.
3
4.

คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
คาประกันทรัพยสินเสียหาย
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
• คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
นวัตกรรมเซรามิกส/สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนา
ธุรกิจ ภาคการศึกษาละ
• คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน/สาขาวิชา
ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ/สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ภาคการศึกษาละ
• คณะวิศวกรรมศาสตร
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
• คณะวิทยาศาสตรประยุกต
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และนวัตกรรม/สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย/สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส/
สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง
ภาคการศึกษาละ

จํานวนเงิน (บาท)
ปวช.*
ปริญญาตรี
1,000
1,000
1,000
1,000
200
200
18,000
19,000
22,000
-

28,000

-

19,000
25,000

-

19,000

-

19,000
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ลําดับที่

รายการ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาการมพิวเตอร/สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม/สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต/สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิง
วิทยาการคอมพิวเตอร/สาขาวิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
ภาคการศึกษาละ
• คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
• คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ป หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หลักสูตรปกติ เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
• คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และเครือขาย/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ภาคการศึกษาละ

5.
หมายเหตุ

คาประกันอุบัติเหตุ ปละ

จํานวนเงิน (บาท)
ปวช.*
ปริญญาตรี
25,000

-

19,000
25,000
25,000

-

27,000

-

19,000
25,000

-

19,000

-

25,000

350

350

* หลักสูตร ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปนหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไมใชเปนหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่เรียนฟรี ผูเขาเรียนจะตองเสียคาใชจายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- นักศึกษาทุกคนจะตองเขารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และคาใชจายจะแจงใหทราบภายหลัง)
- อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย

